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Szerződés szám: 2021/COVID/005. 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

– COVID okozta károk konszolidálására – 
 
amely létrejött egyrészről a  
 

Név:    Magyar Úszó Szövetség  
Székhelye:   1007 Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd sétány 2. 
Nyilvántartási száma: 01-07-0000042. 
Adószáma:   18096545-2-41 
Bankszámlaszáma:  MKB 10300002-10534969-49020044 
Képviseli:   Wladár Sándor elnök 
mint Támogató (a továbbiakban Támogató/MÚSZ),  

másrészről a  
Név:  Delfin Sportegyesület 
Nyilv.szám:  07-02-0000240 
Székhelye:  8000 Székesfehérvár, Bárfai u. 6. 
Adószáma:   19091952-1-07 
Bankszámlaszáma: 11736116-20100597 
Képviseli:  Dánielné Róth Aranka elnök 
mint Támogatott (a továbbiakban Támogatott/Sportszervezet),  

 
együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 
 

ELŐZMÉNYEK 
 
A Magyar Úszó Szövetség folyamatosan elemezte 2020-2021 évben a járványhelyzet okozta sportágban 
felmerülő problémákat, amiket a COVID-19-es járvány és az azt követően kialakult helyzet támaszt 
mind a sportolók és sportszakemberek, mind a tagszervezetek és létesítmények, mind pedig a szövetség 
felé. 
 
Az EMMI a IX/4194-2/2021. számú támogatási szerződés alapján a Magyar Úszó Szövetséget 
támogatásban részesítette, mely alapján a MÚSZ tagszervezetei részére 351.000.000.-Ft. támogatás 
adható át.  
 
A MÚSZ elnöksége a MÚSZ-123/2021 (09.22.) sz. elnökségi határozatával fogadta el a COVID okozta 
károk intézkedési terve alapján megítélt EMMI támogatás felosztási elvét és a támogatási összegnek a 
MÚSZ tagszervezetei közötti felosztását, mely alapján Felek az alábbi szerződést kötik:   
 

I.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1. A Felek megállapodnak, hogy a Támogató a jelen szerződés alapján, a jelen szerződésben 
meghatározott feltételek teljesülése esetén a Támogatottnak az Előzményekben hivatkozott COVID 
okozta károk konszolidációjához támogatást nyújt. 
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2. A MÚSZ által rendelkezésre bocsájtott támogatási összeget, a Sportszervezet kizárólagosan az 
alábbi célokra használhatja fel a benyújtott és a MÚSZ részéről elfogadott 1. sz. 
mellékletben található költségtervben foglaltakkal összhangban: 
 
a) a megítélt támogatási összeg 60%-át bér vagy bérjellegű kifizetésekre KELL fordítani 

(kizárólag edző és oktató bérszámfejtett munkabére, vagy megbízási díja, illetve 

edző és oktató kiszámlázott megbízási díja számolható el) 

b) a megítélt támogatási összeg 40%-át létesítmény bérletre, uszoda belépőkre, versenyeztetés 

költségeire (nevezésdíj, szállás, étkezés, utazási költségei), fertőtlenítő eszközökre, 

maszkokra és COVID tesztek költségeire lehet fordítani.  

 
Támogatott az 1. sz. mellékletben található költségtervben foglaltak módosítását a 
támogatás felhasználásának határidejéig (2022. január 17. napja) benyújtott módosítási 
kérelemmel kezdeményezheti. E határidőt követően módosítás nem lehetséges! 

 
3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeggel a Sportszervezetnek, mint Támogatottnak 

a MÚSZ, mint Támogató felé a jelen szerződés fennállása alatt a II. fejezet 1. pontjában szereplő 
összeggel, illetve a II. fejezet 8. pontja e./ bekezdésében meghatározott napig 
számlákkal igazoltan, teljes mértékben el kell számolnia a 2. sz. mellékletben található 
Elszámolási útmutató leírásai alapján, a 3. sz. mellékletben található formátumban. 
 
Jelen Támogatási Szerződés aláírásával nyilatkozom, hogy bruttó módon kívánom elszámolni a 
Támogatás összegét.  
 
Amennyiben a Támogatott az elszámolásához számlát csatol, annak meg kell felelnie az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 167.§-ának (1) és (3) bekezdése, valamint a számla és a 
nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki 
követelményeknek, és azt Támogatott nevére kell kiállítani. 

 
4. Nem adható támogatás annak a Sportszervezetnek, akinek: 

• Adótartozása van; 

• A Támogató felé Tagdíj tartozása van; 

• Nem adta le a 2019. és 2020. évi elszámolásait.  
 

A MÚSZ-129/2021 (09.22.) sz. elnökségi határozat alapján nem adható továbbá támogatás azon 
sportszervezeteknek, akik  

• legalább 24 hónapja nem tagja a Magyar Úszó Szövetségnek; 

• a tárgyévet megelőző év támogatási elszámolásait nem adta le a Magyar Úszó 
Szövetségnek; 

• a Magyar Úszó Szövetség felé bármilyen tartozása áll fenn.  
 

5. A Támogatott tevékenység időtartama és felhasználási határideje:  
 
a) a Támogatott tevékenység időtartamának 

aa) kezdő napja: 2020. március 01.  
ab) utolsó napja: 2021. december 31. 
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b) a Támogatott tevékenység időtartamának kezdő napjától kezdődően a támogatás 
felhasználásának határideje: 2022. január 17.  

 
6. A Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben nem tud teljes mértékben és 

maradéktalanul elszámolni Támogatónak a felhasznált támogatási összegről, abban az esetben 
automatikusan kizárásra kerül a Sportszervezet a programból. Az elszámolás kizárólag a 2020. 
március 1. és 2021. december 31. közötti időszakban kelt, a jelen időszak gazdasági-
pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal és annak 
pénzügyi teljesítését is igazoló dokumentummal teljesíthető, melyeket a 
Támogatottnak az elszámolásban azonosítható módon fel kell tüntetnie. A Támogatott 
tevékenység megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés utolsó napja: 2022. január 
17. 
 
Az elszámoláshoz mellékelni kell a záradékkal ellátott számviteli bizonylatok hitelesített 
másolatait, az elszámolás alátámasztását szolgáló egyéb dokumentumok 
(megrendelések, szerződések, bérkimutatások, átutalást igazoló banki kivonatok stb.) 
másolatait. 
 
A 200.000.-Ft. értékhatárt meg nem haladó kifizetések esetén lehetőség van arra, hogy 
számlával, illetve számla nélkül igazolják a kifizetést. Amennyiben kiállított számla 
nélkül kívánja igazolni Támogatott, úgy kizárólag a számlaösszesítőn feltüntetett 
adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok 
záradékolásának megtörténtét kell könyvvizsgálói nyilatkozattal igazolni. 
 
Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés szerinti számviteli 
bizonylatokon szereplő, e támogatás vonatkozásában elszámolt támogatási összegeket más 
Támogató felé nem számolja el. 

 
7. A fentieken túl a Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy szerződésszegése esetén kötbér 

(kárátalány) címén a juttatott összeget meghaladóan a támogatás 50%-át kötbérként köteles még 
megtéríteni a Támogató részére. 

 
8. A MÚSZ, mint Támogató látja el a programok szakmai felügyeletét és a támogatás 

felhasználásának ellenőrzését.  
 
9. Jelen szerződés alapján a MÚSZ, mint Támogató vállalja az alábbiakat:  

a./ a támogatási összeg átutalását a Támogatott által megadott bankszámla számra; 
b./ a támogatás felhasználásának ellenőrzését; 
c./ elszámol az EMMI felé a támogatási összeg felhasználásáról; 
d./ a program folyamatos koordinációját; 
e./ és a programmal kapcsolatos iránymutatás adását a Támogatottnak. 

 
10. Jelen szerződés alapján a Sportszervezet, mint Támogatott vállalja az alábbiakat: 

a./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a MÚSZ által rendelkezésre bocsájtott támogatási 
összeget kizárólagosan csak a jelen szerződés szerinti támogatási program céljainak 
megvalósítására használja fel az I.2. pontban, illetve az 1.sz. mellékletében foglalt 
költségtervben meghatározottak szerint; 

b./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az I/5. pontban említett elszámolási kötelezettségének 
eleget tesz. Az elszámoláshoz mellékeli a „2021/COVID/005. támogatásként 
elszámolva” záradékkal ellátott számviteli bizonylatok hitelesített másolatait, az 
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elszámolás alátámasztását szolgáló egyéb dokumentumok (megrendelések, szerződések, 
bérkimutatások, banki kivonatok stb.) másolatait. 

c./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlán köteles feltüntetni a (b) pontban 
meghatározott záradékot, és az arról készült hiteles másolatot köteles beküldeni 
Támogató részére. 
 

11. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával a támogatás feltételeit és a támogatási összeget elfogadja, 
s kijelenti, hogy a szerződés tárgykörébe tartozó feladatokat önállóan, a sikeres program 
lebonyolítása érdekében, a programban közreműködő harmadik személyekkel közvetlen 
együttműködésben, valamint a tőle elvárható legnagyobb gondossággal látja el.  

 
II. A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatottat az I. fejezetben meghatározott feltételek 

alapján mindösszesen bruttó 5.537.600.-Ft, azaz bruttó ötmillió-ötszázharminchétezer-
hatszáz forint támogatási összeg illeti meg. 
 

2. A Támogatott a támogatás II. 1. pont szerinti összegére a jelen Szerződés Felek általi aláírását és az 
EMMI-től érkező támogatási összeg MÚSZ bankszámláján való jóváírást követő 10 banki napon 
belül jogosult. 

 
3. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben a Támogatottnak a MÚSZ felé a korábbi évek 

elszámolásaiból adódóan visszafizetési kötelezettsége áll fenn a folyósítás időpontjában, úgy a 
Támogató jogosult a jelen szerződés alapján folyósítandó támogatási összegbe a lejárt 
esedékességű követelését beszámítani.  
 

4. A Támogatott a támogatási összegen felül költségtérítésre nem jogosult, a támogatási összeg 
egyben fedezetet nyújt a Támogatottnak a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült 
valamennyi költség megtérítésére is, amelybe beleértendő az esetlegesen igénybe vett teljesítési 
segédek díjazása is. 
 

5. A Támogatottnak különös figyelmet kell fordítania a Számviteli törvény 167. §-a (1) bekezdésének 
h) és i) pontjaira, amelynek értelmében köteles a számlán jól láthatóan feltüntetni a számla 
kontírozási tételeit, illetve a könyvelés tényét igazoló adatot, valamint a könyvelés dátumát és a 
könyvelést végző személy aláírását. Kettős könyvvitel esetén amennyiben a tételek sokasága 
miatt nem lehetséges a kontírozási tételek rávezetése a számlára, úgy külön kontírozó lapot kell 
a számla mellé csatolni. Egyszeres könyvvitel esetén a naplófőkönyv vonatkozó oldalainak 
másolatát kell a számla mellé csatolni. Támogatott köteles elszámolásainál figyelembe venni a 
hatályos adó- és járulék fizetési kötelezettségek jogszabályi előírásait és annak megfelelően 
eljárni, illetőleg kiemelt figyelmet fordítani a természetbeni juttatások elszámolási 
kötelezettségének dokumentálására. E pont szerint alaki és tartalmi követelmények be nem 
tartása az elszámolás el nem fogadását vonja maga után. 

 
6. A pénzügyi elszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi 

pénznemben került meghatározásra és így a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylat (számla) 
is külföldi pénznemre szól, annak végösszegét és arra tekintettel elszámolható költség összegét 
a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani. A Magyar Nemzeti Bank által 
nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi 
Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.  Az elszámolásba a számlák, 
számviteli bizonylatok (fentiek alapján számított) forintban kifejezett értékét kell beállítani. A 
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számlaösszesítőn a forintra való átszámítás során alkalmazott árfolyamot fel kell tüntetni, és a 
termék/szolgáltatás megnevezése oszlopba a számla tárgyát magyar nyelven kell beírni. A nem 
magyarországi fizetőeszköz árfolyamváltozásból eredő, a támogatási összeget meghaladó 
költségeket a Támogatott viseli. Amennyiben kedvező valuta-árfolyam következtében a feladat 
összköltsége kevesebb, mint a támogatás teljes összege, a különbözetet a Támogatott köteles 15 
napon belül Támogató részére visszafizetni. 
 

7. A Támogatott a tevékenysége megvalósítása során a költségvetési támogatás és – saját forrás 
jogszabály, pályázati kiírás vagy a Támogató által történő előírása esetén – a saját forrás terhére a 
kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás 
megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban 
kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a Támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

 
8. A Felek közötti elszámolás és a támogatási összeg megfizetése a következők szerint történik: 

a./ A szerződésszerű rész- és végteljesítés elfogadására a Támogató képviseletében kizárólag 
a MÚSZ elnöke jogosult. 

b./ A Támogatott a számlájához köteles csatolni a megbízás teljesítése során ellátott 
feladatokat tartalmazó, összefoglaló teljesítési jelentést. 

c./ Szerződő Felek rögzítik, hogy – a fenti II.4. pontban foglaltakat nem érintve – a jelen 
szerződésben részletezett teljesítési igazolás a Támogatott részletes, teljesített feladatait és 
a program elősegítésére fordított, részletesen elszámolt költségeket tartalmazza.  

d./ A támogatási összeget a Támogató a Támogatott által megadott bankszámla számra utalja 
át.  

e./ A Támogatott köteles a Támogató felé a II.1. pontban foglalt támogatási 
összegről legkésőbb 2022. január 31. napjáig az elszámolást benyújtani. Az 
elszámolás a fenti határidő előtt is benyújtható. Támogatott jelen szerződés 
aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolások, valamint a beszámolók 
Támogató általi elfogadása nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot. 

f./ Amennyiben a Támogatott a jelen pont e./ bekezdésében foglalt határidőt nem 
teljesíti, addig következő támogatási összeg nem kerül átutalásra a Támogatott 
részére. 
 

9. A támogatás felhasználása során a Támogatott a költségterv egyes költségvetési sorain rögzített 
összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet. A Támogatott a jelen szerződésben a támogatás 
felhasználásra meghatározott véghatáridőig a Támogatóhoz benyújtott indokolt írásbeli 
nyilatkozata alapján a költségterv fősorain rögzített összegek legfeljebb 20%-ával léphetők túl (a 
költségterv más fősorainak megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül), az 
átcsoportosítás azonban nem az I.2.a) pont szerinti költségek 60 % alá csökkenését.  Az 
eltéréseket a Támogató a Támogatott részletes indoklása alapján elfogadja, vagy elutasítja. A 
Támogatott tudomásul veszi, hogy az e mértéket meghaladó eltérésre csak a jelen szerződés 
mindkét fél általi írásbeli módosítás útján van lehetőség. 

 
10. Az átutaláshoz szükséges adatokat a Támogatott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, a 

szerződés személyi részében történt rögzítéssel a Támogató rendelkezésére bocsátotta, azok 
megváltozását köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni. A közlés vagy a változás 
bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a Támogató nem felel. Támogatott 
címének változása esetén az új cím bejelentéséig a régire küldött levelek akkor is kézbesítettnek 
tekintendők és joghatályosak, ha a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett 
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ismeretlen” vagy más hasonló tartalmú, a kézbesíthetetlenség tényét rögzítő jelzéssel érkezik 
vissza. 

 
III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a vissza nem térítendő támogatásból megszerzett 

tárgyi eszközök, immateriális javak – azok értékcsökkenési leírásáig – csak a Támogató 
előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg. Támogatott az 
értékcsökkenési leírásig köteles az eszközök meglétét a Támogató felé dokumentumokkal (leltár, 
tárgyi eszköz karton másolata stb.) igazolni, illetőleg az eszközök idő előtti megsemmisülése 
esetén annak okairól a Támogatót írásban tájékoztatni. Az eszközök Támogató engedélye nélkül 
történő (értékcsökkenési leírás előtti) elidegenítése esetén Támogatottnak vissza kell fizetni az 
eszközbeszerzésre nyújtott támogatást az Áht. 53/A. § (2)-(3) bekezdésében, illetve az Ávr. 98. 
§-ában meghatározott kamattal növelt mértékben. Amennyiben a Támogatott a támogatás teljes 
összegét vagy annak egy részét tárgyi eszköz beszerzésre, illetve egyéb beruházás megvalósítására 
fordítja, köteles a támogatás segítségével beszerzett, illetve bővített tárgyi eszközöket az alapító 
okiratában és a jelen szerződésben megjelölt céloknak megfelelően működtetni. A Támogatott 
működtetési kötelezettsége körében a tárgyi eszközt saját költségén fenntartja, 
rendeltetésszerűen üzemelteti, és az adott tárgyi eszköz kezelésére vonatkozó szabályok szerint 
javíttatja, illetve folyamatos karbantartásáról gondoskodik. A Támogatott az előzőeken túlmenően 
is köteles a tárgyi eszköz állagmegóvásáról és vagyoni szempontú védelméről folyamatosan 
gondoskodni. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összegéből elvégzett beruházást 
legkésőbb a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben előírt határidőig a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szabályai szerint köteles aktiválni. A Támogatott a támogatás összegéből 
beszerzett, vagy a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Támogatott tulajdonába, 
illetőleg vagyonkezelésébe kerül – a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben előírt 
határidőtől számított 15 évig köteles a támogatás céljának megfelelően használni, és azt a 
beszámoló benyújtására a jelen szerződésben előírt határidőtől számított 15 éven belül csak a 
Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe, vagy más 
használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a 
kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon 
elidegenítése esetén az új tulajdonos a Támogatott helyébe – részleges elidegenítés esetén a 
Támogatott mellé – bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony 
fennállásának idejére – a Támogatott mellé a jelen szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek 
átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. A Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával a 
szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt 
elhasználódott, vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes, vagy részleges 
elidegenítése, vagy selejtezése. 
 

2. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás lejárt köztartozások kifizetésére nem használható 
fel. Köztartozásnak minősül különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben 
meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok 
fedezetére előírt fizetési kötelezettség (így különösen adók és illetékek vagy adók módjára 
behajtható, végleges határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek), amelynek 
megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal vagy szervei) hatáskörébe tartozik. Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az 
államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy 
rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel 
rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. 
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3. A Támogatott köteles a szerződésben vállalt feladatait a jogszabályok, a Támogató szabályzatai, a 
feladatára vonatkozó írásbeli és szóbeli iránymutatásai szerint, továbbá érdekének megfelelően, 
a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, a Támogató által meghatározott határidőben ellátni. 

 
4. A Támogatott kijelenti, hogy a szerződésszerű teljesítéssel összefüggő jogszabályi rendelkezéseket 

és a Támogató vonatkozó szabályzatait megismerte.  
 

5. A Támogatott a szerződés teljesítése során a feladatait a magyar polgári jog rendelkezései szerint 
a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel köteles ellátni, és úgy jár el, ahogyan 
az a szerződés szerinti feladatok teljesítésében jártas, megfelelő szakértelemmel és szakmai 
tapasztalatokkal rendelkező szakértőtől elvárható.  

 
6. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt feladatok ellátása a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek és a Támogató működésére vonatkozó egyéb szabályoknak megfelel, 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben. 

 
7. Támogatott az egyéb megbízásait és feladatait úgy köteles ütemezni, hogy a Támogatótól kapott 

feladatait a megjelölt határidőben maradéktalanul és hibátlanul el tudja végezni. Támogatott egyéb 
megbízásai teljesítése során is tekintettel kell lennie Támogató érdekének és jó hírének védelmére, 
és jelen szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeire. 

 
8. A Támogatottat a tevékenysége során elkövetett bármely szabályszegés vagy szerződésszegés 

jogkövetkezményeként helytállási kötelezettség terheli, abban az esetben is, ha a Támogató a 
teljesítést egyébként szerződésszerűnek fogadta el. 

 
9. Amennyiben a Támogatott hibásan teljesíti az elszámolási kötelezettségét, a Támogató jogosult a 

hibásan teljesített szolgáltatás ismételt (hibátlan) teljesítését kérni. Amennyiben a hibásan 
teljesített elszámolás kijavítása (újbóli elvégzése) nem történik meg a Támogató által 
meghatározott határidőre, úgy a Támogató mentesül a szerződés szerinti fizetési kötelezettsége 
alól és a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására válik jogosulttá, valamint követelheti az 
azt meghaladó kárának megtérítését is. Az azonnali hatályú felmondás joga abban az esetben is 
megilleti a Támogatót, ha a Támogatott késedelmesen teljesít, és emiatt a Támogató a szerződést 
felmondja, vagy a Támogatott megsérti titoktartási kötelezettségét, a Támogató jó hírnévhez fűződő 
jogát vagy gazdasági érdekeit. 

 
Támogatott tudomásul veszi, hogy ha az elszámolási kötelezettségére (hiánypótlására) 
előírt hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is 
hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható 
el és az arra eső támogatási összeget vissza kell fizetnie. 

 
10. A Támogató köteles a Támogatottat a szerződésben foglalt feladatok ellátásához szükséges 

információkkal ellátni, illetve az ahhoz kapcsolódó belső utasításokhoz való hozzáférést 
biztosítani. 

 
11. A Támogató köteles a Támogatottat minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

szerződésszerű teljesítést veszélyezteti vagy gátolja. 
 

12. Ha a Támogató célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Támogatott köteles őt erre 
figyelmeztetni; ha a Támogató utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik - kizárólag 
ebben az esetben - az utasításból eredő károk és egyéb következmények őt terhelik. 
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13. A Támogatott köteles a Támogatót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
megbízás szerződésszerű teljesítését veszélyezteti vagy gátolja.  

 
14. A Támogatott köteles a Támogatót tevékenységéről és a program állásáról kívánságára, szükség 

esetén enélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy 
ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását, vagy a Támogató részéről bármilyen 
intézkedés megtételét teszik indokolttá. 

 
15. A Támogatott a Támogató utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Támogató érdeke feltétlenül 

megköveteli, és a Támogató előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Támogatót 
haladéktalanul értesíteni kell. 
 

16. A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást 
dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb 
ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a 
beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől számított 10 évig megfelelően 
megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és 
egyéb segítséget megadni. 

 
17. A szerződő felek kötelesek a feladat ellátása során tudomásukra jutott, a felek és üzleti partnereik 

érdekét, működését érintő bizalmas jellegű vagy titkos információt megőrizni. Ez a kötelezettség 
a jelen jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad. 

 
18. A Szerződő Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös 

tekintettel a természetes és jogi személyeket is megillető jóhírnév védelmére. Ezen szabályok 
megsértése a szerződés másik fél általi azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 

 
19. A jelen szerződés I. és III. fejezetében rögzített kötelezettségek a Támogatottra, képviselőire és a 

jelen szerződés teljesítésében közreműködő teljesítési segédeire egyaránt vonatkoznak, a 
megsértésükből eredő jogkövetkezményekért a Támogató felé minden esetben a Támogatott 
tartozik helytállni. 

 
20. A jelen szerződés teljesítésével összefüggésben nyilatkozattételre és intézkedési joggal 

felruházott kapcsolattartók a következők: 
 
Támogató részéről: 
 
Név:   Keresztesiné Gémesi Katalin elszámolási csoportvezető 
Cím:   1007 Budapest Margitsziget Hajós Alfréd sétány 2. 
Email:   katalin.gemesi@musz.hu  
Telefon: +36706395634 
 
Támogatott részéről: 
 
Támogatott részéről: 
Név:   Dánielné Róth Aranka 
Cím:   8000 Székesfehérvár, Bárfai u. 6. 
Email:   delfinsportegyesulet@t-online.hu      
  
 

mailto:katalin.gemesi@musz.hu
mailto:delfinsportegyesulet@t-online.hu
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IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 
 

1. A Felek a jelen határozott idejű szerződést az aláírás napjától 2022. január 31. napjáig 
kötik.  

 
2. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Támogató a másik Félhez intézett egyoldalú írásbeli 

jognyilatkozattal, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. 
 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés bármely okból – akár közös megegyezéssel 
való – megszűnése esetén egymással kötelesek elszámolni és a másik fél indokolt kiadásait, kárát 
megtéríteni. 

 
4. A Támogatott a szerződés megszűnése után is köteles a Támogató érdekének védelmében a 

halaszthatatlan intézkedéseket mindaddig megtenni, amíg a Támogató a program intézéséről 
gondoskodni nem képes.  

 
5. A szerződés megszűnésekor a Támogatott köteles teljes mértékben, maradéktalanul elszámolni és 

ennek keretében a Támogatónak mindazt kiadni, amihez a szerződés teljesítése céljából vagy 
eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a teljesítés folytán jogosan felhasznált. 

 
6. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a már átutalt támogatási összeggel – 

bármely esetben – nem tud a jelen szerződésben meghatározott határidőben elszámolni, vagy az 
elszámolása hiányos, abban az esetben a támogatás fennmaradó összegét (amelyről nem tudott 
elszámolni) haladéktalanul, legkésőbb 8 munkanapon belül visszautalja Támogató jelen 
szerződésben rögzített bankszámlaszámára. 

 
7. A Támogatott a jelen szerződésre, a jelen szerződés teljesítésére vagy a Támogató személyére 

referenciaként a szerződés hatálya alatt nem, kizárólag a szerződésszerű teljesülést követően 
hivatkozhat a Támogató által előzetesen jóváhagyott szövegezéssel. 

 
 

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

1. Szerződő Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvita rendezését egymással egyeztetve 
közvetlen tárgyalásos úton kívánják rendezni, s kölcsönös álláspontjukról pert megelőző közös 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
2. Amennyiben a jogvita közvetlen tárgyalásos úton nem rendeződik, felek kikötik a magyar 

bíróságok kizárólagos illetékességét. 
 

3. Szerződő Felek a jelen szerződés alapján fennálló kapcsolatukban egyező akarattal a kötelező 
írásbeliséget kötik ki, a jelen szerződés minden módosítására, értelmezésére vagy kiegészítésére 
csak írásban, mindkét fél által szabályszerűen aláírva érvényes, ugyancsak írásbeliséget kötnek ki 
felek a megrendelés kapcsán. Szóban tett nyilatkozatra vagy ráutaló magatartásra e körben egyik 
fél sem hivatkozhat kellő alappal. 

 
4. Szerződő Felek kifejezetten tisztában vannak azzal, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 

értemében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot 
létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra 



-10.- 
 

 
 
 

 

 
 

vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti 
titok címén nem tagadható meg.  

 
5. Támogatott tudomásul veszi azt is, hogy a Támogatót a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános 

adatok vonatkozásában közzétételi, vagy megismerhetővé tételi kötelezettség terheli.  
 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. 
rendelkezései, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés annak tárgyában teljeskörűen szabályozza 

a felek jogviszonyát. 
 

8. Jelen szerződés bármely kikötésének érvénytelensége nem eredményezheti jelen szerződés teljes 
érvénytelenségét, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna 
meg. A felek kötelezettséget vállalnak az érvénytelen kikötés érvényessel való helyettesítésére 
jelen megállapodás szellemében. 

 
Felek a jelen Támogatási Szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2021. október …. /nap/                       Székesfehérvár, 2021. október …. /nap/    
 
 
 

__________________________ 
Magyar Úszó Szövetség 

Wladár Sándor 
elnök 

Támogató 
 

_____________________________ 
           Delfin Sportegyesület 

Dánielné Róth Aranka 
elnök  

Támogatott 
 

  

 
 
 
 
 


